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Miesto novoročenky
Nový rok sme slávnostne privítali. Radovali sme sa v poslednú noc miznúceho
roka kdesi v dávnoveku, rakety dol ietali,
delobuchy a petardy dozneli. Sem-tam sa
podarilo niečo zapáliť, rozbiť okno, lietajúce fľaše z poschodí dolietali a ranný rev
opitých tínedžerov tiež doznel. Dostali
sme nové podarúnky do nového roka. Energie hore, plyn hore, kúrenie hore, voda
hore, o teplej ani nehovorím, kanalizačné
hore, domové dane hore, potraviny na váhe dol u, ale cenove hore – no, čo chcete,
ani nás ten usmievajúci sa víťazný premiér
tzv. vlády veľmi neprekvapil. Nakoniec
sú to všetko veci, o ktorých sme už dávno
chyrovali, aj EÚ a Medzinárodný menový
fond nás chváli l, takže s me ani veľmi do
budúcna neuvažoval i, najmä keď boli
pred nami Vianoce. T ie slávnostné natierania medu okolo huby akosi menej vadia
– psi štekajú, národ ide ako barani ďalej...
Jasáme /podaktorí/, že k nám vo februári prídu nejaké svetové celebrity, ba ani
sa nepozas tavujeme nad tým, kde vlastne
vezme táto naša /hm/ ... milióny navyše.
Stačí nám, že jeden z kovbojov je osobný
kamarát nášho milovaného premiéra – a
potom Víťazný február sme už v nedávnej m inulosti m ali, takže prečo nepokračovať v tradícii? Čo tam po tom, nech
len prídu, aspoň sa bude ľahšie vyvážať
načierno tzv. kalamitné drevo z Tat ier a
v tom hurhaji s lávy nebude veľmi čas na
všímanie si nejakých rozkrádačov. Qien
sebe? , hovoria v Mexiku a kývnu rukou
na znak rezignácie. Že nie sme svetoví?
Veď už nás aj t akéto udalosti nie veľmi
dvíhajú zo stoličiek.
Konečne sa spust ilo sporenie na dôchod kový pil ier. Ozaj , kto to vymýšľa
tieto eufemizm y pre našs ké slovko rozkrádanie? Lákajú nás rôzni „spasitelia” a
sľubujú kadečo. Ba dokonca sa už objavili aj anonymní pos kytovatelia takéhoto
„piliera”! Má pravdu, prečo by dôverčivý
občan nepodporil aj jeho, keď je múdry?
Dotkla sa ma však jedna reklama v televízii: na štartovací blok pretekárskych plavcov nas tupuje jeden svalovec /neviem, či
vôbec vie plávať ako pes / so starcom na
pleciach a k tomu ohromujúci slogan: „Už
nebudem nikomu na krku!” To ma podržte! Keby to as poň bolo naopak, beriem
to ako dnešnú realitu, že na krku st arcov
sa nes ú mladí svalovci, čo žijú z pohrebných celoživotných úspor svojich rodičov,

súc / akože/ nezamestnaní. Je to otrasná,
ironická a bezvýchodisková reklama presne v hesle dneš ka: Uži dňa, kým s tarci
majú, po nás pot opa! Pres ne predsa vieme, ako to po „neholúcii” dnes chodí: „Otec, mama, starká, dedo, dajte, vy s te už
starí , čože vám, ale my mladí chceme
žiť!” Videl som otrasný americký film o
Schmidovi. V hlavnej úlohe Jack Nicholson. Ostal sám, celý život pracoval poctivo, na staré kolená s i s manželkou kúpili
domček, veľký karavan /obytné aut o/ na
cesty po USA. Lenže manželka náhle zomrela a smrť zasiahla naplno. Dcérenka
sa rýchlo s pamätala, za kohosi sa vydala,
čo chce byť podnikateľom , čo sa m u nedarí. Jeden krach za druhým, takže: „Ocinko drahý, daj nám pár stotisíc, nech
môže môj miláčik začať odz novu!” Osamelý st arký dôjde na Vianoce krí žom cez
USA na sviatky. Svokrovci sa potešia, hoduj duš a, peklo nie je. Nebudem t o naťahovať, všetko je oké, len starký v ošemetnej chvíli sa osmelí s tichou otázkou: „Dal
som vám málo?” Všetko ochl adlo, stratil
sa vš eobecný záujem, starký sadá do karavanu a ut eká z mesta. Ale nie je celkom
„natvrdlý”, volá mobil om: „Dcérenka,
našla si si ten šek odo mňa...?” Koniec
filmu. Čiže nosenie na krku starých je
v móde aj v tej prebohatej USA aj s „piliermi”...
Koncom minulého roka sa objavil v našom panelákovom vchode oznam: neplatiči /aj majitelia bytov!/, čo majú nedoplatky za vodné, stočné, kúrenie atď.,
prost e nedoplat ky, nech si to vyrovnajú
do konca konči aceho kalendárneho roka,
lebo podľa nového, parlamentom bez námietok schváleného nariadenia budú odpojení od dodávky tepla, vody atď. Lenže ja dodávam: kúrenie má pre každé poschodie, jeho pravú či ľavú časť schodišťa,
vlastnú stúpačku. Je to súvislý okruh, v ktorom neustále cirkuluje teplá voda /t eplo/
zdola nahor a s päť. Odst aviť sa teda dá
iba celá stúpačka – teda minimálne päť
bytov nad sebou. Ak teda na treťom poschodí žije v byte v osobnom vlastníctve
majiteľ, ktorý nie veľmi platí povinné poplatky, odpojí správa domu príslušnú „stúpačku”, a nebud e sa kúri ť vo všetkých
bytoch od dola až hore! Čiže bude zima
všetkým, čo poctivo plat ia, až na toho
jedného! To mi znova pot vrdilo, že naša
vláda veľmi rozmýšľa /o parlament e nie
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HONTIANSKE LISTY
som veľmi pres vedčený/, ako sa zbaviť
neprí jemnosti, ktorá ich zbytočne vyrušuje v sebaosl avnom us pokojení. Dáme
to na VÚC-ky, samosprávy a čo ja viem
kam do lampárne – jednoducho: my nič,
my sme dobrí, len vy tam dole zle hospodárit e. Núkajú nám riešenie: ak máte osemposchodový blok s ôsmimi bytmi nad
sebou a piaty nepl atí, tak s a vy ostatní
zložte, lebo neplatiča nepresvedčíte v jeho
drzos ti, zaplaťte to za t oho chudobného.
Duchom určite nie! Úžasné riešenie hodné minimálne nášho ministra financií s malinkými ús točkami neviniatka! Zbaviť sa
akejkoľvek zodpovednosti, nepríjemnosti, ži ť pokojne a spokojne v závetrí rôznych zahraničných návšt ev, čo ho vždy
pochvália /to ni č nestojí!/ – a vy ostatní
neboráci si sťažujte, veď som vám ponúkol riešenie...
Chce to pevné nervy, vážení čitat elia,
veľa šťastia v tomto roku a starci, nech
vás t eší, že dôchodcom Kaní/če/k s ľubuje, že možno, ak nebude pršať, svietiť príliš slnko, fúkať kadejaký vietor, EÚ bude
ďalej chváliť naše reformy – že nám v júli
zvýši či zvalori zuje /pre seba/ dôchodky!
Staré slovenské zvolanie: Tak mu pán...
/on – minister – to zmenil/... zlaté teľa pomáhaj!...
drga

Škola v pohybe
Pod takýmto názvom sa uskutočnilo
fórum v Šahách na ZŠ Lajosa Pongrácza s vyuč. jaz. maď. 11. dec. 2004.
Organizátori – Levicko–veľkokrtíšsky
oblastný výbor Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku a ZŠ L. Pongrácza – si vytýčili veľmi aktuálny cieľ: informovať riaditeľov a pedagógov, resp.
primátorov, starostov a pracovníkov
samospráv v oblasti školstva o nahromadených starostiach a čerstvých úlohách celoštátneho, regionálneho a miestneho /aj národnostného/ školstva.
Riaditeľ ZŠ L. Pongrácza a predseda
oblastného výboru Tibor Lendvay privítal nasledovných hostí-prednášateľov:
László Szigeti, štátny tajomník MŠ SR,
László Pék, predseda Zväzu maď. ped.
na Slov., Attila Fodor, riaditeľ Pedagogického inštitútu Comenius a Angelika
Révész, pracovníčka Spoločného školského úradu v Šahách.
Na veľmi inšpirujúcom fóre sa zúčastnili 2 starostovia a vyše 30 riaditeľov a pedagógov z regiónu. /Podrobnejšie v Honti Lapok/.
/korpás/

